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Feestelijk moment herinrichting Havenstraat op 7 juli jl.  

 
 
 
Beste centrumbewoner, 

 
Afgelopen maanden was het niet echt zomer. 

In juni is het centrum twee keer onder water 
gelopen. Dat was voor ons aanleiding om 
nogmaals aan te dringen op een goede 
oplossing om te herhaling van de wateroverlast 
te voorkomen. 
 
De uitgevoerde werkzaamheden aan de 

Havenstraat zijn afgerond met een klein 
feestelijk moment met wethouder Sanderse 
voormalig wethouder de Ridder en de 
Dorpsmanager Ellen van Vossen. 
 
Binnen ons bestuur hebben we door het 

terugtreden van bestuursleden te maken gehad 

met enkele veranderingen. 
 
 

 
 
Ontwikkelingen bij het bestuur van de BPV 

 
In ons bestuur hebben zich enkele ontwikkelin-

gen voorgedaan.  
Jan Roskam heeft aangegeven als penning-
meester te willen stoppen. Besloten is dat Akke 
Walma naast haar functie van secretaris 
voorlopig ad interim de functie van penning-
meester zal oppakken. 
Ook Ruud Zappeij, buurtcoördinator voor de 

Gildestraat e.o., doet een stapje terug en zal 
niet meer aan vergaderingen of wijkschouwen 
deelnemen. Hij blijft wel contactpersoon voor 
zijn buurt. 
 
Wij willen in elk geval beide heren bedanken 

voor de jarenlange inzet voor onze BPV en 

wensen hun alle goeds toe.  
 
 

  BPV Centrum Bussum 



 

Buurtpreventievereniging Centrum Bussum gaat voor een leefbare, gezonde en 
veilige woonomgeving van 1000 huishoudens in het centrum van Bussum 

De gemeente heeft voorgesteld  ons 

werkgebied te passen aan dat van gemeente 
en politie en het eventueel overgaan van BPV 

naar Wijkplatform. Dit overleg zal komend 
najaar plaatsvinden. 
 
Centrummanagement van de gemeente 
 
In het overleg van 15 juni jl. hebben we 

opnieuw onze zorg uitgesproken over de 
leegstand in het centrum. 
Telkens weer komen er andere panden leeg te 
staan. Met name winkelketens ‘vallen om door 
teruglopende omzet. 
 
Gelukkig waren er ook, al is het klein, goede 

nieuwtjes. 
De oversteek van de Havenstraat naar de 
Nassaulaan zal eerder dan gepland aangepakt 
worden.  
Bij de passage van Albert Heijn zullen op korte 
termijn verbeteringen tegen de fietsenoverlast 
worden uitgevoerd. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Daar kom je dus niet meer door. 

 
Wijkschouw 16 juni jl. 

 
Bij deze wijkschouw is uitgebreid stilgestaan bij 
de rommel bij het afvalverzamelpunt op het 
Boekweitplein achter Nettorama. 

De PMD-container puilt er vaak uit en er ligt 
veel afval rondom de glasbakken en de 
kledingcontainer. 
Dit zal met de GAD besproken worden. 
Bij Nettorama zijn de afvoergoten voor het 
regenwater grotendeels verstopt. 
Tijdens de wijkschouw was niet duidelijk wie 

eigenaar is van deze afvoergoten. Dit wordt 
verder uitgezocht. 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Een rommeltje op het Boekweitplein 

 
 
Havenstraat 
 
Gelukkig zijn de werkzaamheden op de 
Havenstraat weer achter de rug. Op 7 juli jl. is 
door wethouder een van de verkeersborden 

onthuld. 
Automobilisten blijken met de bebording nogal 
moeite te hebben, want ze rijden gewoon het 
voetgangers gebied op. Zelfs de afzettingsbor-
den schuift men opzij …….. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
De onthulling van het verkeersbord 
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Wateroverlast in het centrum 

 
Op 14 en 23 juni jl. was er in het centrum weer 

flink wateroverlast. 
De regen was niet zo hard als in juli 2014, 
maar het was genoeg voor het onder water 
zetten straten en pleinen. 
De weekmarkt op 23 juni had deze keer flink 
last van natte voeten. 

Wij hebben vragen gesteld aan de gemeente 
over hoe men dit van plan is in de toekomst te 
voorkomen. 
De gemeente is bezig met het vervangen en 
aanpassen van de riolering in de wijk 
Westereng. Daardoor moet op korte termijn 
minder water door het hoofdriool van de 

Brinklaan stromen en de wateroverlast 
afnemen.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Het Wilhelminaplantsoen is één grote vijver (14 juni)
          foto Bussums Nieuws 

 
 
 

De Landstraat Noord is bijna een gracht (23 juni)
          foto Bussums Nieuws 

 

 
 

Geen verbod op vuurwerk in het centrum. 

 
Zoals u gelezen heeft komt er voorlopig nog 

geen verbod tegen vuurwerk in het centrum. 
Wij vinden dat heel erg jammer, want 
winkelend publiek schrikt zich vaak ‘dood’ door 
de harde knallen in de smalle straten of 
onderdoorgangen. 
Enfin, we wachten de komende jaarwisseling 

maar …………… 
 

Woninginbraak: wat kunt u zelf doen? 
 
De vakanties zitten er weer bijna op. 
Maar inbrekers slapen nooit! 
Het blijft dus oppassen. 

30 seconden… die tijd heeft een inbreker 

nodig om in uw huis in te breken.  
9 van de 10 inbraken gebeuren, omdat 
bijvoorbeeld de voordeur niet op het nachtslot 
zit. Of omdat u éven een praatje maakt bij de 
buren en alles open heeft staan. U kunt het 
een inbreker moeilijker maken. Verklein zélf de 
kans op inbraak met 50% met behulp van deze 

eenvoudige tips: 
 
Tips voor het hele jaar 
 
- Draai altijd de voordeur op slot of op de 

knip. Inbrekers kunnen dan niet via de via 

de brievenbus de deur van binnenuit 

openen (hengelmethode).  

- Leg sleutels, geld en andere waardevolle 

spullen uit het zicht. 

- Sluit altijd uw ramen en uw deur met de 

sleutel. Ook als u even een boodschap gaat 

doen, de kinderen ophaalt of gaat slapen.  

- Hang geen briefje op de deur met de tekst 

'Ben zo terug'. 

- Leg sleutels niet onder de mat of op een 

andere makkelijk vindbare plaats.  

- Hang uw adres niet aan uw sleutelbos.   

- Laat regelmatig licht branden in 

verschillende vertrekken, bijvoorbeeld met 

een tijdklok.  

- Laat gordijnen dicht.  

- Zorg voor goede buitenverlichting en zorg 

dat de voordeur goed zichtbaar is vanaf de 

straat. 
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COLOFON 
 

De begrenzing van de buurt van de 

buurtpreventievereniging 
 
Onze buurtpreventievereniging zet zich in voor het 
woongebied gelegen tussen Brinklaan, Nieuwe 
Raadhuisstraat, De Genestetlaan, Simon Stevinweg 
(gedeeltelijk), Gildestraat, Huizerweg, Kerkstraat (zie 
onderstaande plattegrond). 
 
De rode lijnen markeren het gebied van BPV het 
Centrum 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

Meldpunt Openbare Ruimte gemeente  

Tel. 207 00 00 

SPOED Buiten kantoortijden  

Tel. 207 09 97 
Of via het melden Openbare Ruimte op de site van 
gemeente Gooise Meren www.gooisemeren.nl. 
Voor het melden van klachten over onderhoud van 
groen, bomen, straten, riolering, straatmeubilair, 
speelplaatsen, verlichting en ongediertebestrijding. 
 

Politie Gooi en Vechtstreek  

Tel. 0900-88 44 
Wijkagent - Marco Ernst 
Amersfoortsestraatweg 12, 1411HC  NAARDEN 
 

Politiepost Naarden 
Amersfoortsestraatweg 12, 1411HC  NAARDEN 
Geopend: ma t/m vr van 9.00 tot 12.00 en van 
12.30 tot 17.00 uur, za van 9.00 tot 12.00 uur. 
Wanneer u vragen of meldingen heeft over te hard 
rijden, parkeerproblemen, tegen de rijrichting in 
rijden, geluidsoverlast, vandalisme en dergelijke kunt 
u terecht bij de Wijkagent.  
U kunt de wijkagent bereiken via 0900-88 44. Indien 
hij er niet is of niet beschikbaar is, laat de meldpost 
een e-mail achter waarop hij contact met u opneemt. 
 

 
 
 

BPV website en emailadres: 
 
Website: www.bpvcentrumbussum.nl. 

 
Emailadres: info@bpvcentrumbussum.nl.  

 
 

Bestuur BPV Centrum Bussum 

tevens Buurtcoördinator 
 
Voorzitter – Fred Zunneberg 
Landstraat 91 
1404 JH Bussum 
06-39 09 06 60 
 
Secretaris en 1e penningmeester a.i.  
Akke Walma 
Wilhelminaplantsoen 49 
1404 JR Bussum 
691 10 28 
 
2e secretaris – Hans Wennink 
Schoolstraat 5 
1404 HK BUSSUM 
691 25 96 
 
2e Penningmeester – Els Trentelman 
Brinklaan 47 A 
1404 ER Bussum 
692 11 17 

 
 
Buurtcoördinator  
 
Sandra Broecks 
Wilhelminaplantsoen 8 
1404 JB BUSSUM 
06-24 09 72 94 
 
Ruud Zappeij 
Gildestraat 21 
1401 TS BUSSUM 
691 18 97 

http://www.gooisemeren.nl/
http://www.bpvcentrumbussum.nl/
mailto:info@bpvcentrumbussum.nl

